
Hair Style Wavy curls Loose curls Tight curls

Temperature 
setting 170ºC 190ºC 210ºC 

Curling time 
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English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 
benefit from the support that Philips offers, register your product at 
www.philips.com/welcome.

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it 
for future reference.

• WARNING: Do not use this appliance 
near water. 

• When the appliance is used in a 
bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a risk, 
even when the appliance is switched 
off.

• WARNING: Do not use 
this appliance near bathtubs, 
showers, basins or other 
vessels containing water.

• Always unplug the appliance after use.
• If the mains cord is damaged, you must 

have it replaced by service centre or 
similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

• For additional protection, we advise 
you to install a residual current device 
(RCD) in the electrical circuit that 
supplies the bathroom. This RCD 
must have a rated residual operating 
current not higher than 30mA. Ask 
your installer for advice.

• Before you connect the appliance, 
ensure that the voltage indicated on 
the appliance corresponds to the local 
power voltage.

• Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.

• When the appliance is connected to 
the power, never leave it unattended.

• Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 
or that Philips does not specifically 
recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.

• Do not wind the mains cord round 
the appliance.

• Wait until the appliance has cooled 
down before you store it.

• Pay full attention when using the 
appliance since it could be hot. Only 
hold the handle as other parts may be 
hot and avoid contact with the skin.

• Always place the appliance on a 
heat-resistant, stable flat surface. The 
hot curling chamber should never 
touch the surface or other flammable 
material.

• Avoid the mains cord from coming 
into contact with the hot parts of the 
appliance.

• Keep the appliance away from 
flammable objects and material when 
it is switched on.

• Never cover the appliance with 
anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot. 

• Only use the appliance on dry hair. Do 
not operate the appliance with wet 
hands. 

• The barrel has ceramic titanium 
coating. This coating might slowly wear 
away over time. However, this does 
not affect the performance of the 
appliance. 

• If the appliance is used on color-
treated hair, the barrel may be stained. 
Before using it on artificial hair, always 
consult their distributor. 

• Always return the appliance to a 
service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by 
unqualified people could result in an 
extremely hazardous situation for the 
user. 

• Do not insert metal objects into any 
openings to avoid electric shock.

• Do not pull on the power cord after 
using. Always unplug the appliance by 
holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF) 
This Philips appliance complies with all applicable standards and 
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment  
This symbol on a product means that the product is covered by 
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local 
separate collection system for electrical and electronic products. 
Follow local rules and never dispose of the product with 
normal household waste. Correct disposal of old products helps 
prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Overview
a Curling chamber

b Curling button 

c Curling direction switch

d Curling time setting

e Curling temperature setting

f Power-on indicator

g Power on/off button

h Hanging loop 

i Hair sectioning accessory

j Barrel cleaning accessory

3 Curl Your Hair
How to use:
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press the power on/off button  ( g ) to turn on the appliance.
 » The heating up time is indicated by the blinking power-on  
indicator ( f ). The appliance is ready for use when the indicator  
stays stable.

3 Select your desired curling time ( d ) and temperature setting  
( e ) according to Fig. 1 below.

Hair Style Wavy curls Loose curls Tight curls

Temperature 
setting 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

Curling time
setting 

8s 10s 12s

4 Choose your desired curling direction ( c ) according to Fig. 2.

Left Altemate Right

5 To easily insert the strand of hair into the curling chamber, first insert 
part of the hair into the opening at the back of the appliance. Use 
the contours of the opening to guide the section of hair into the 
chamber.

6 Let the appliance hold the strand of hair in place. Press and hold the 
curling button  ( b ), and the strand of hair will be automatically 
curled into the chamber.
 » When the hair has been successfully curled into the chamber, you 
will hear one beep at regular intervals. If you do not hear any beeps 
and the hair is still not curled into the chamber, remove the strand of 
hair and try inserting it again.

7 When you hear four continuous beeps followed by a click, you can 
remove your finger from the curling button. Slowly and gently release 
your hair from the chamber.

8 Repeat steps 5-7 to style the rest of your hair.

4 Tips and Tricks
• Comb hair thoroughly ensure there are no tangles before curling
• Separate hair into sections. Keep all unused hair away from the 

opening of the curling chamber 
• To prevent tangles, use an amount of hair which fits within the 

opening of the hair sectioning accessory
• Start curling from the back of the head
• ( Fig. 4 ) Make sure that no stray or loose strands are near the 

opening of the curling chamber
• Twist the hair once to make it easier to put it into the opening of the 

curling chamber  
• Use the contours of the opening to guide hair into the chamber
• Place the opening against the hair where you want the curls to start. 

Do not place it too close to the scalp
• Hold the strands of hair taut when inserting them into the opening 

of the curling chamber 
• The heating time is indicated by the blinking of the power-on 

indicator. The appliance is ready for use when the indicator  
stays stable

• Use a smaller amount of hair for longer hair lengths and/or to get 
more defined curls

• To achieve different types of curls and looks, change the temperature 
settings, time settings and/or the rotation direction. (Fig. 1 & Fig. 2)

Remarks:
• Press and hold the curling button until you hear the continuous 

beeps followed by a click. If you remove your fingers from the curling 
button before the final sound indications, DO NOT press it again. 
Remove the hair and start over. 

• The appliance intelligently identifies when hair is severely stuck and 
alerts you with continuous beeps followed by a click. To protect your 
hair from heat damage, the appliance will automatically turn off.

• If hair becomes trapped, check that the appliance is turned off and 
gently remove the trapped hair by pulling out thin strands, section by 
section, until all the hair has been freed.

5 After Use
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until the curling chamber  

cools down.
3 Keep it in a safe, dry place which is free of dust. You can also hang it 

with the hanging loop ( h ).
Cleaning and Maintenance:
• Clean the surface of the appliance with a damp cloth.
• ( Fig. 5 ) Insert the barrel cleaning accessory ( j ) into the curling 

chamber. Turn it continuously to remove residues. 
• To clean the cleaning accessory, wash it under running water and 

leave it to dry completely before using it again.  

6 Guarantee & Service 
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if 
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com 
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will 
find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no 
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para 
usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, 
registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.

• AVISO: não utilize este aparelho perto 
de água. 

• Quando o aparelho for utilizado numa 
casa-de-banho, desligue-o da corrente 
após a utilização, uma vez que a 
presença de água apresenta riscos, 
mesmo com o aparelho desligado.

• AVISO: não utilize este aparelho 
perto de banheiras, chuveiros, 
lavatórios ou outros 
recipientes que contenham 
água.

• Desligue sempre da corrente após 
cada utilização.

• Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, deve ser sempre 
substituído por um centro de 
assistência autorizado ou por pessoal 
devidamente qualificado para se 
evitarem situações de perigo.

• Este aparelho pode ser utilizado 
por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta 
de experiência e conhecimento, 
caso sejam supervisionadas ou lhes 
tenham sido dadas instruções relativas 
à utilização segura do aparelho e se 
tiverem sido alertadas para os perigos 
envolvidos. As crianças não podem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção do utilizador não podem 
ser efectuadas por crianças sem 
supervisão. 

• Para maior segurança, aconselhamos 
a instalação de um dispositivo de 
corrente residual (disjuntor) no 
circuito eléctrico que abastece a casa 
de banho. Este disjuntor deve ter 
uma corrente residual nominal não 
superior a 30 mA. Aconselhe-se com 
o seu electricista.

• Antes de ligar o aparelho, certifique-se 
de que a tensão indicada no mesmo 
corresponde à tensão do local onde 
está a utilizá-lo.

• Não utilize o aparelho para outro fim 
que não o descrito neste manual.

• Nunca deixe o aparelho sem vigilância 
quando estiver ligado à corrente.

• Nunca utilize quaisquer acessórios ou 
peças de outros fabricantes ou que 
a Philips não tenha especificamente 
recomendado. Se utilizar tais 
acessórios ou peças, a garantia 
perderá a validade.

• Não enrole o cabo de alimentação à 
volta do aparelho.

• Aguarde que o aparelho arrefeça 
antes de o guardar.

• Tenha muito cuidado ao utilizar o 
aparelho, pois este pode estar quente. 
Segure apenas pela pega, visto que as 
outras peças poderão estar quentes, e 
evite o contacto com a pele.

• Coloque sempre o aparelho numa 
superfície plana, estável e resistente ao 
calor. A câmara de encaracolamento 
quente nunca deve tocar na superfície 
nem noutros materiais inflamáveis.

• Evite que o cabo de alimentação entre 
em contacto com as partes quentes 
do aparelho.

• Mantenha o aparelho afastado de 
objectos e materiais inflamáveis 
quando estiver ligado.

• Nunca cubra o aparelho (p. ex., com 
toalhas ou roupa) quando estiver 
quente. 

• Utilize apenas o aparelho sobre 
cabelos secos. Não utilize o aparelho 
com as mãos molhadas.  

• O modelador tem um revestimento 
cerâmico em titânio. Este revestimento 
poderá desgastar-se com o passar do 
tempo. No entanto, isto não afecta o 
desempenho do aparelho. 

• Se o aparelho for utilizado em cabelos 
pintados, o modelador pode ficar 
manchado. Antes de o utilizar em 
cabelo artificial, consulte sempre o seu 
distribuidor. 

• Leve sempre o aparelho a um 
centro de assistência autorizado da 
Philips para verificação ou reparação. 
Reparações efectuadas por pessoas 
não qualificadas poderiam provocar 
uma situação extremamente perigosa 
para o utilizador. 

• Não introduza objectos metálicos 
em nenhuma abertura para evitar 
choques eléctricos.

• Não puxe o cabo de alimentação 
após a utilização. Desligue o aparelho 
segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM) 
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis 
relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente  
Este símbolo num produto significa que o produto está 
abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE. Informe-se 
acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine 
o produto juntamente com os resíduos domésticos comuns. A 
eliminação correcta de produtos usados ajuda a evitar consequências 
prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Visão geral
a Câmara de encaracolamento

b Botão de encaracolamento 

c Selector da direcção de encaracolamento

d Regulação do tempo de encaracolamento

e Regulação da temperatura de encaracolamento

f Indicador de alimentação

g Botão ligar/desligar

h Argola de suspensão 

i Acessório para separar madeixas

j Acessório de limpeza do modelador

3 Encaracolar o seu cabelo
Como usar:
1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Prima o botão ligar/desligar  ( g ) para ligar o aparelho.
 » O tempo de aquecimento é indicado pelo indicador de alimentação 
intermitente ( f ). O aparelho está pronto a usar quando o 
indicador permanece continuamente aceso.

3 Seleccione o tempo de encaracolamento pretendido ( d ) e a 
regulação da temperatura ( e ) que pretende de acordo com  
a Fig. 1.

Penteado Ondas Caracóis 
soltos

Caracóis 
apertados

Regulação da 
temperatura 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

Regulação 
do tempo de 

encaracolamento 
8 seg 10 seg 12 seg

4 Seleccione a direcção de encaracolamento ( c ) que preferir de 
acordo com a Fig. 2.

Esquerda Alternativa Direita

5 Para colocar facilmente a madeixa de cabelo na câmara de 
encaracolar, primeiro insira o cabelo na abertura na parte posterior 
do aparelho. Utilize os contornos na abertura para guiar a madeixa 
de cabelo para a câmara.

6 Deixe o aparelho manter a madeixa de cabelo na posição correcta. 
MANTENHA o botão de encaracolamento  ( b ) PREMIDO e a 
madeixa será enrolada automaticamente para dentro da câmara.
 » Quando o cabelo estiver correctamente inserido na câmara, ouvirá 
um sinal sonoro a intervalos regulares. Se não ouvir sinais sonoros e 
o cabelo continuar a não estar inserido na câmara, retire a madeixa 
de cabelo e tente inseri-la novamente.

7 Se ouvir um alerta contínuo de 4 SINAIS SONOROS, seguido 
por um ESTALIDO, pode remover o dedo do botão de 
encaracolamento. Solte o seu cabelo da câmara de forma lenta  
e suave.

8 Repita os passos 5 a 7 para modelar o resto do cabelo.

4 Dicas e sugestões
• Penteie o cabelo cuidadosamente e assegure-se de que não tem 

cabelo emaranhado antes de encaracolar
• Separe o cabelo em madeixas. Mantenha todo o cabelo que não 

está a modelar afastado da abertura da câmara de encaracolamento 
• Para evitar emaranhamentos, utilize uma quantidade de cabelo que 

caiba na abertura do acessório para separar madeixas
• Comece a encaracolar a partir da parte de trás do cabelo
• ( Fig. 4 ) Assegure-se de que não tem madeixas despenteadas nem 

soltas próximas da abertura da câmara de encaracolamento
• Torça o cabelo uma vez para ser mais fácil colocá-lo na abertura da 

câmara de encaracolamento  
• Utilize os contornos da abertura para guiar o cabelo para dentro 

da câmara
• Coloque a abertura encostada ao comprimento do cabelo onde 

pretende que os caracóis comecem. Não a aproxime demasiado do 
couro cabeludo

• Segure a madeixa esticada ao colocá-la na abertura da câmara de 
encaracolamento 

• O tempo de aquecimento é indicado pelo indicador de alimentação 
intermitente. O aparelho está pronto a usar quando o indicador 
permanece continuamente aceso

• Utilize uma quantidade menor de cabelo nas madeixas para cabelos 
mais compridos e/ou para caracóis mais definidos

• Para obter diferentes tipos de caracóis e penteados, altere as 
regulações da temperatura, as regulações do tempo e/ou a direcção 
de rotação. (Fig. 1 e Fig. 2)

Observações:
• MANTENHA o botão de encaracolamento PREMIDO até ouvir 

um AVISO SONORO contínuo seguido por um ESTALIDO. Se 
retirar os dedos do botão de encaracolamento antes das indicações 
sonoras finais, NÃO volte a premi-lo. Retire o cabelo e recomece. 

• O aparelho identifica de forma inteligente quando o cabelo está 
extremamente preso e alerta-o com SINAIS SONOROS contínuos 
seguidos por um ESTALIDO. Para proteger o seu cabelo contra 
danos devido ao calor, o aparelho será desligado automaticamente. 

• Se o cabelo ficar preso, não entre em pânico. Verifique se o aparelho 
está desligado e retire delicadamente o cabelo preso puxando 
pequenas madeixas finas de cabelo até soltar todo o cabelo.

5 Após a utilização
1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até a câmara de 

encaracolamento arrefecer.
3 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-

lo pela argola de suspensão ( h ).
Limpeza e manutenção:
• Limpe a superfície do aparelho com um pano húmido.
• (Fig. 5) Insira o acessório de limpeza do modelador ( j ) na câmara 

de encaracolamento. Rode-o continuamente para eliminar resíduos. 
• Para limpar o acessório de limpeza, lave-o em água corrente e 

deixe-o secar completamente antes de voltar a utilizá-lo.  

6 Garantia e assistência 
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um 
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em 
www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips 
do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia 
mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu 
país, dirija-se ao representante local da Philips.

Bahasa Melayu
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk 
mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan 
oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting
Baca dan teliti manual pengguna ini sebelum anda menggunakan 
perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

• AMARAN: Jangan gunakan perkakas 
ini dekat dengan air. 

• Apabila anda menggunakan 
perkakas ini dalam bilik mandi, cabut 
plagnya setelah digunakan kerana 
kehampirannya dengan air juga adalah 
risiko, walaupun setelah perkakas 
dimatikan.

• AMARAN: Jangan gunakan 
perkakas ini berhampiran 
dengan tab mandi, pancur 
air, sinki atau bekas lain yang 
mengandungi air.

• Cabut plag perkakas setiap kali selepas 
digunakan.

• Jika kord sesalur kuasa rosak, anda 
perlu menggantikannya di pusat servis 
yang disahkan atau oleh pihak yang 
mempunyai kelayakan seumpamanya 
bagi mengelakkan bahaya.

• Perkakas ini boleh digunakan oleh 
kanak-kanak berumur 8 tahun dan 
ke atas dan orang yang kurang 
keupayaan fizikal, deria atau mental, 
atau kekurangan pengalaman dan 
pengetahuan jika mereka diberi 
pengawasan dan arahan berkaitan 
penggunaan perkakas secara selamat 
dan memahami bahaya yang mungkin 
berlaku. Kanak-kanak tidak seharusnya 
bermain dengan perkakas ini. 
Pembersihan dan penyenggaraan tidak 
sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak 
tanpa pengawasan. 

• Untuk perlindungan tambahan, kami 
mengesyorkan agar anda memasang 
peranti arus baki (RCD) dalam litar 
elektrik yang membekali bilik air 
tersebut. RCD ini mesti mempunyai 
arus operasi baki berkadar yang tidak 
melebihi 30mA. Tanya pemasang anda 
untuk mendapat nasihat.

• Sebelum anda menyambungkan 
perkakas ini, pastikan voltan yang 
dinyatakan pada perkakas selaras 
dengan voltan kuasa tempatan anda.

• Jangan gunakan perkakas untuk 
sebarang tujuan lain selain daripada 
yang diterangkan dalam buku panduan 
ini.

• Apabila perkakas telah disambungkan 
kepada kuasa, jangan sekali-kali 
dibiarkan tanpa diawasi.

• Jangan sekali-kali gunakan sebarang 
perkakas atau bahagian dari mana-
mana pengilang atau yang tidak 
disyorkan secara khusus oleh Philips. 
Jika anda menggunakan aksesori atau 
bahagian yang sedemikian, jaminan 
anda menjadi tidak sah.

• Jangan lilit kord sesalur mengelilingi 
perkakas.

• Tunggu sehingga perkakas sejuk 
sebelum menyimpannya.

• Beri perhatian penuh semasa 
menggunakan perkakas kerana 
perkakas boleh menjadi panas. Pegang 
pemegang sahaja kerana bahagian 
lain mungkin panas dan elakkan dari 
bersentuhan dengan kulit anda.

• Sentiasa letakkan perkakas di atas 
permukaan tahan panas dan rata 
stabil. Ruang pengeriting yang panas ini 
hendaklah tidak sekali-kali menyentuh 
permukaan atau bahan mudah 
terbakar yang lain.

• Jauhkan kord sesalur kuasa dari 
tersentuh pada bahagian panas 
perkakas.

• Jauhkan perkakas daripada objek dan 
bahan yang mudah terbakar apabila ia 
dihidupkan.

• Jangan sekali-kali tutup perkakas 
dengan apa-apa (contohnya tuala atau 
kain) apabila ia panas. 

• Gunakan perkakas hanya pada 
rambut yang kering. Jangan kendalikan 
perkakas dengan tangan yang basah.  

• Cerompong mempunyai salutan 
titanium seramik. Salutan ini mungkin 
akan haus perlahan-lahan dari masa 
ke semasa. Bagaimanapun, ini tidak 
menjejaskan prestasi perkakas. 

• Jika perkakas digunakan pada rambut 
yang dirawat warna, cerompongnya 
mungkin menjadi kotor. Sebelum 
menggunakannya pada rambut 
palsu, sentiasalah merujuk kepada 
pengedarnya. 

• Kembalikan perkakas ke pusat servis 
yang dibenarkan oleh Philips setiap 
kali anda hendak mendapatkan 
pemeriksaan atau pembaikan. 
Pembaikan oleh orang yang tidak 
berkelayakan boleh menyebabkan 
situasi yang amat berbahaya kepada 
pengguna. 

• Jangan masukkan objek logam 
ke dalam sebarang bukaan untuk 
mengelakkan kejutan elektrik.

• Jangan tarik kord kuasa selepas 
menggunakannya. Pegang plag setiap 
kali anda mencabut plag perkakas.

Medan elektromagnet (EMF) 
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan 
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Alam sekitar  
Simbol ini pada produk bermakna produk diliputi oleh Arahan 
Eropah 2012/19/EU. Maklumkan diri anda mengenai sistem 
kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik. 
Ikut peraturan setempat anda dan jangan sekali-kali buang 
produk dengan sisa rumah yang biasa. Cara membuang produk lama 
yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam 
sekitar dan kesihatan manusia.

2 Gambaran keseluruhan
a Ruang pengeriting

b Butang pengeriting 

c Suis arah pengeriting

d Tetapan masa pengeriting

e Tetapan suhu pengeriting

f Penunjuk kuasa hidup

g Butang kuasa hidup/mati

h Gelung gantungan 

i Aksesori pembahagian rambut

j Aksesori pembersihan cerompong

3 Keritingkan rambut anda
Cara penggunaan:
1 Sambungkan plag kepada soket bekalan kuasa.
2 Tekan butang kuasa hidup/mati  ( g )untuk menghidupkan 

perkakas.
 » Masa pemanasan ditunjukkan dengan kuasa berkelip pada penunjuk ( 
f ). Perkakas sedia digunakan apabila penunjuk stabil.

3 Pilih masa pengeriting ( d ) dan tetapan suhu ( e ) yang anda 
mahu berdasarkan Rajah 1.

Gaya Rambut Kerinting 
berombak-

ombak  

Kerinting 
longgar

Keriting ketat

Tetapan suhu 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

Tetapan masa 
pengeriting 8s 10s 12s

4 Pilih arah pengeriting ( c ) yang anda mahu mengikut Rajah 2.

Kiri Alternatif Kanan

5 Untuk memasukkan helaian rambut ke dalam ruang pengeriting 
dengan mudah, masukkan sebahagian daripada rambut dahulu ke 
dalam bukaan di bahagian belakang perkakas. Gunakan kontur bukaan 
untuk memandu bahagian rambut tersebut ke dalam ruang.

6 Biarkan perkakas memegang helaian rambut pada kedudukannya. 
TEKAN dan TAHAN butang pengeriting  ( b ) dan helaian 
rambut akan dikeritingkan secara automatik ke dalam ruang.
 » Apabila rambut berjaya dimasukkan ke dalam ruang, anda akan 
mendengar bip sekali pada selang sekata. Jika anda tidak mendengar 
sebarang bip dan rambut masih tidak dikeritingkan ke dalam ruang, 
keluarkan helaian rambut dan cuba masukkan lagi.

7 Apabila anda mendengar 4 isyarat ‘BIP’ diikuti dengan ‘Klik’, anda 
boleh mengalihkan jari anda pada butang pengeriting. Lepaskan 
rambut anda dari ruang dengan perlahan dan lembut.

8 Ulangi langkah 5-7 untuk menggayakan rambut selebihnya.

4 Petua dan teknik
• Sikat rambut anda dengan teliti dan pastikan tiada kekusutan  

sebelum mengeriting
• Asingkan rambut kepada bahagian. Jauhkan semua rambut yang tidak 

perlu dari bukaan ruang pengeriting 
• Untuk mengelakkan kekusutan, gunakan jumlah rambut yang boleh 

dimasukkan di dalam bukaan aksesori pembahagian rambut
• Mula mengeriting dari belakang rambut
• ( Rajah 4 ) Pastikan bahawa tiada helaian yang terlepas berdekatan 

dengan bukaan ruang pengeriting
• Putarkan rambut sekali untuk memudahkannya masuk ke dalam 

bukaan ruang pengeriting  
• Gunakan kontur bukaan untuk memandu rambut tersebut ke  

dalam ruang
• Letakkan bukaan bertentangan dengan panjang rambut bagi 

permulaan keriting. Jangan letakkan terlalu rapat dengan kulit kepala
• Genggam helaian rambut dengan ketat semasa meletakkannya di 

antara bukaan ruang pengeriting 
• Masa pemanasan ditunjukkan dengan kuasa berkelip pada penunjuk. 

Perkakas sedia digunakan apabila penunjuk stabil
• Gunakan jumlah rambut yang kurang sedikit untuk panjang rambut 

yang lebih panjang dan/atau untuk mendapatkan keriting yang  
lebih jelas

• Untuk mencapai jenis dan rupa keriting yang berbeza, ubah tetapan 
suhu, tetapan masa dan/atau arah putaran. (Rajah 1 & Rajah 2)

Perhatian:
• TEKAN dan TAHAN butang pengeriting sehingga anda mendengar 

‘BIP’ berterusan diikuti dengan ‘KLIK’. Jika anda menjauhkan jari anda 
daripada butang pengeriting sebelum penunjuk bunyi akhir, JANGAN 
tekan lagi. Keluarkan rambut dan cuba sekali lagi. 

• Perkakas secara pintarnya mengenal pasti apabila rambut sangat 
tersekat dan memaklumkan anda dengan ‘BIP’ berterusan diikuti 
dengan ‘KLIK’. Untuk melindungi rambut anda daripada kerosakan 
haba, perkakas akan dimatikan secara automatik. 

• Jangan cemas jika rambut tersekat. Pastikan bahawa perkakas 
dimatikan dan tanggalkan rambut yang tersekat secara lembut 
dengan menarik bahagian helaian nipis mengikut bahagian sehingga 
semua rambut bebas.

5 Selepas penggunaan
1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan panas sehingga ruang 

pengeriting menyejuk.
3 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. 

Anda juga boleh menggantungnya dengan gelung penggantung ( h ).
Pembersihan dan Penyelenggaraan:
• Bersihkan permukaan perkakas dengan kain yang lembap.
• (Rajah 5) Masukkan aksesori pembersihan cerompong ( j ) ke 

dalam ruang pengeriting. Pusingkannya secara berterusan untuk 
mengeluarkan sisa. 

• Untuk membersihkan aksesori pembersihan, basuh di bawah air 
yang mengalir dan biarkannya kering dengan sepenuhnya sebelum 
menggunakannya semula.  

6 Jaminan & servis 
Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat 
tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web 
Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips 
di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam 
risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di 
negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
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简体中文

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！ 为了您能充分享受飞利浦提供
的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

1	 重要事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后 
参考。

•  警告：请勿在靠近水的地方使用
本产品。

• 本产品在浴室内使用时，使用后拔
下插头，因为即使本产品开关断开
后，接近水仍存在危险。

• 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、
洗脸盆或其他器皿附近使用本 
器具。

• 警告符号注释：禁止在洗
澡或淋浴时使用。

• 使用后务必拔下产品的 
插头。

• 如果电源线损坏，为避免危险，必
须由服务中心或类似的专职人员来
更换。

• 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿
童以及肢体不健全、感觉或精神上
有障碍或缺乏相关经验和知识的人
士使用，但前提是有人对他们使用
本产品进行监督或指导，以确保他
们安全使用，并且让他们明白相关
的危害。不得让儿童玩耍本产品。 
不要让儿童在无人监督的情况下进
行清洁和保养。 

• 为了增加保护，建议在浴室供电的
电气回路中安装一个 额定剩余工
作电流不超过 30mA 的剩余电流装
置 (RCD)。 详情请向 RCD 安装商
咨询。

• 连接产品之前，请确保产品上标示
的电压与当地电源电压相符。

• 请勿将本产品用于本手册中说明以
外的任何其它用途。

• 当产品连接了电源时，切勿让其无
人看管。

• 切勿使用由其它制造商生产的，或
未经飞利浦特别推荐的任何附件
或部件。 如果使用此类附件或部
件，您的保修将失效。

• 切勿将电源线缠绕在产品上。
• 待产品完全冷却后再存放。
• 由于产品可能会发烫，请在使用时

多加注意。 只能握住手柄，因为
其他部位会很烫，请避免与皮肤 
接触。

• 始终将本产品放置在隔热的平稳表
面上。 热卷发室不得接触表面或
其他可燃材料。

• 不要使电源线接触到产品的灼热 
部分。

• 如果产品已打开，请使产品远离易
燃物体和材料。

• 当产品变热时切勿在其表面覆盖任
何物品（如毛巾或衣服）。 

• 产品只能用于干的头发。 切勿用
湿手操作本产品。  

• 卷发棒具有陶瓷钛金属涂层。 
此涂层可能会随着时间的推移慢慢
磨损。 但是，这并不影响产品的
性能。 

• 将产品用于染过色的头发时，卷发
棒可能会染上颜色。 将产品用于
假发之前，务必先咨询其经销商。 

• 产品只能送到飞利浦授权的服务中
心检修。 由不合格人员进行修理
可能将用户置于极度危险的境地。 

• 请勿将金属物插入任何开口中， 
以免触电。

• 使用后请勿拉扯电源线。 拔下产
品插头时，请握紧插头。

电磁场	(EMF)	

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

环境	 

产品上的该符号表示产品符合欧盟指令 2012/19/EU。 
请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集 
机制。 遵循当地规章制度，不要将产品与一般的生活垃圾
一同弃置。 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康
造成负面影响。

2	 概述

a 卷发室

b 卷发按钮 

c 卷发方向设置

d 卷发时间设置

e 卷发温度设置

f 电源指示灯

g 开/关按钮

h 挂环 

i 发量选取附件

j 卷发棒清洁附件

3	 卷发

使用方法：

1 将插头连接至电源插座。

2 按电源开/关按钮  ( g ) 可打开产品。

 » 闪烁的电源指示灯 ( f ) 表示产品正在加热。 指示灯持续亮起
时表示产品可供使用。

3 按照下图选择所需的卷发时间 ( d ) 和温度设置 ( e )。

发型 波浪卷发 蓬松卷发 小卷

温度设定 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

卷发时间设置 8 秒 10 秒 12 秒

4 按照下图选择自己喜欢的卷发方向 ( c )。

向左 左右交替 向右

5 为了更轻松地将头发放入卷发室，请先将所选头发放入产品背
面的开口处， 并沿着开口的轮廓将这缕头发放入卷发室。

6 将这缕头发放置在卷发室内保持不动。 按住卷发按钮  ( b )
，这缕头发将自动卷入卷发室中。

 » 当头发顺利卷入卷发室中，每隔一定时间便会发出一声蜂鸣
音。如果未听到蜂鸣音且头发仍未卷入卷发室中，请取出这缕
头发并重新放置。

7 如果听到连续 4 声“蜂鸣音”提示后伴有“咔哒”声，则可
以将手指从卷发按钮上移开。缓慢轻柔地将头发从卷发室中
释放出来。

8 请重复步骤 5-7，可为其余头发造型。

4	 提示和诀窍

• 卷发前彻底梳理头发，确保无缠结

• 将头发分成几撮。 使待卷头发远离卷发室开口 

• 为防止缠结，所用发量要正好适合头发分撮配件的开口

• 从后脑处开始卷发造型

• （图 4) 确保卷发室开口附近没有杂乱松散的发绺 

• 将所选发缕旋转一圈，使其容易进入卷发室的开口， 然后沿
着开口的轮廓将头发放入卷发室

• 将卷发器顶部开口对着要开始卷发的头发长度处放置。 放置
时请勿太靠近头皮

• 将发绺置于卷发室的开口之间时要绷紧 

• 闪烁的电源指示灯表示产品正在加热。 指示灯持续亮起时表
示产品可供使用

• 使用较少发量以适应更长头发和/或打造出更加完美的卷发

• 如要打造不同类型的卷发和造型，请更改温度设置、时间设置
和/或旋转方向。 （图 1 和图 2）

备注：

• 按住卷发按钮直至听到连续“蜂鸣音”后伴有“咔哒”声才可
松开按钮。 如果在听到最终声音提示之前将手指从卷发按钮
上移开，则不要再按卷发按钮。 取出头发，再次重新开始。 

• 产品能够智能识别头发被卡住时的情况，并通过伴连续“蜂鸣
音”和“咔哒”声进行提示。 这种情况下为防止头发过热造
成损伤，产品会自动关闭。 

• 如果出现头发拉扯现象，首先确保产品已关闭，然后轻轻地将
头发分成小搓从卷发室中取出，直至将所有头发释放出来。

5	 使用后

1 关闭产品并拔下电源插头。

2 将其置于隔热表面，直至卷发室冷却下来。

3 将产品存放在安全、干燥、清洁的位置。 您也可以使用 
挂环 ( h ) 将产品挂起存放。

清洁和保养：

• 用湿布清洁产品表面。

• （图 5) 将卷发棒清洁配件 ( j ) 插入卷发室。 连续转动以去
除残留物。 

• 如要清洁清洁配件，请用自来水下冲洗，使其完全晾干后再
使用。  

6	 保修与服务 
如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，
请访问飞利浦网站 www.philips.com。您也可以与您所在国家/ 
地区的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话 
号码）。 如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心， 
请向当地的飞利浦经销商求助。

繁體中文
感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！ 要享受 
Philips 為您提供的全面支援，請在 www.Philips.com/welcome 
網站註冊您的產品。

1	 重要事項
使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

• 警告：請勿在水分附近使用 
本產品。 

• 即使本產品已關閉，鄰近水分仍然
存在風險，因此在浴室使用本產品
時，請於使用後拔除電線。

• 警告：請勿在浴缸、花灑、水盆或
其他載有水的容器附近使
用本產品。

• 使用本產品後必需拆除 
電源。

• 如電線受損，您必需經由服務中
心，或是同樣受認可人仕更換以避
免危險。

• 此產品可供八歲及以上兒童，體
能、感官或心智能力低下人仕，或
缺乏知識及經驗人仕使用，如該等
人仕已就使用本產品給予監督或有
關安全使用本產品的指導及明白本
產品的使用所涉及的危險。 請勿
讓孩童將本產品當成玩具。 兒童
不應於沒有監督情況下對產品進行
清潔及維護。 

• 為增強保護，我們建議在浴室的電
路安裝漏電斷路器（RCD）。 漏
電斷路器必需有不高於 30mA 的餘
差啟動電流。 請向您的安裝業者
尋求建議。

• 在連接本產品前，請先確保表示在
本產品上的電壓跟當地電壓相符。

• 請勿將本產品使用於用戶手冊所描
述以外的目的。

• 當本產品接上了電源，不可放置 
不管。

• 請勿使用任何其他廠商製造而非 
Philips 特別建議使用的配件或零
件。 如使用該等配件或零件，您
的保障將會失效。

• 請勿將電線圍繞本產品。
• 存放前請等待產品冷卻。
• 產品可能會產生高溫，使用產品時

請務必小心。 請務必握住把手使
用產品，因為產品其他部位溫度會
非常高，並且請避免與皮膚直接 
接觸。

• 請務必將產品置於耐高溫、平穩的
表面。 請勿讓熱捲髮棒接觸平面
或其他易燃物質。

• 請避免讓電線與本產品發熱的部位
直接接觸。

• 產品開啟時請遠離易燃物品。
• 當產品的溫度很高時，請勿在上覆

蓋任何物品 (例如毛巾或衣物)。 
• 請只在乾的頭髮上使用本產品。 

使用本產品前請先將雙手擦乾。 
• 捲棒表面有陶瓷鈦塗層。 此塗層

可能會隨著時間逐漸磨損。 不過
這並不會對產品效能造成影響。 

• 如果染過頭髮，使用產品時捲髮棒
可能會染色。 在假髮上使用前，
請務必洽詢假髮經銷商。 

• 請務必將產品送回 Philips 認可的
服務中心以進行檢查或維修。 如
由不合格人仕進行維修，可能會導
致用戶產品使用危險。 

• 請勿將金屬物件插入開口，以避免
觸電。

• 使用後，不要拉扯電線來拔下 
插頭。 請握著插頭來拔下裝置 
插頭。

電磁場（EMF） 

這款 Philips 產品符合一切有關電磁場暴露的適用安全標準及 
條例。

環境  

產品上的標誌代表產品適用於歐盟指令 2012/19/EU。 

請了解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。請

遵守當地法規，切勿將產品與一般家用廢物一同 

丟棄。正確處理廢棄產品有助避免對環境和人體造成負

面影響。

2	 概覽

a 捲棒

b 捲髮鍵 

c 捲髮方向鍵

d 捲髮時間設定

e 捲髮溫度設定

f 電源開指示燈

g 電源開 / 關按鈕

h 掛勾 

i 髮束配件

j 捲棒清潔配件

3	 捲髮
使用方法：
1 將插頭連接至供電插口。
2 按下電源開/關鍵  ( g ) 以開啟產品。

 » 加熱的時間會以閃爍的電源顯示燈 ( f ) 表示。 如果顯示燈顯
示為穩定，產品就可開始使用。

3 選取所需的捲髮時間 ( d ) 及溫度設定 ( e )，如以下的圖 1 
所示。

髮型 曲髮	 鬆捲髮 緊捲髮

溫度設定 170 ºC 190 ºC 210 ºC 

捲髮時間設定	 8 秒 10 秒 12 秒

4 選取所需的捲髮方向 ( c )，如圖 2 所示。

左側 交替 右側

5 為了輕易把髮束放入捲棒，首先把部份頭髮放入產品背部的開
口。 使用開口的凹位把髮束放入捲棒。

6 讓產品把髮束放好。 按住捲髮鍵  ( b )，髮束將自動捲入
捲棒。

 » 當髮束成功捲入捲棒時，您將於固定的時間聽到一下嗶聲。 
若您聽不到嗶聲，而髮束仍未捲入捲棒，請移除髮束並嘗試
再次放入。

7 當您聽到連續四下嗶聲和一下卡嗒聲後，您可把手指移開捲 
髮鍵。 在捲棒慢慢地放開頭髮。

8 重複步驟 5 至 7 為餘下的頭髮定型。

4	 使用小秘訣
• 徹底梳好頭髮，以確保在捲髮前沒有打結
• 把頭髮分成髮束。 把不使用的頭髮移離捲棒的開口 
• 為避免打結，使用配合髮束配合開口的適量頭髮
• 由後腦開始捲髮
• （圖 4）確保捲棒開口附近沒有鬆散的髮束
• 先捲起頭髮一次，以較容易地放入捲棒的開口  
• 使用開口的凹位把髮束放入捲棒
• 把開口放於所需的曲髮開端。 不要放於太近頭皮的位置。
• 當把髮束放入捲棒的開口時，保持髮束拉緊 
• 加熱的時間會以閃爍的電源顯示燈表示。 如果顯示燈顯示為

穩定，捲棒就可開始使用
• 較長的頭髮及/或要獲得較細緻的效果，使用較少的髮量
• 為達到不同的捲髮種類及風格，變更溫度設定、時間設定及／

或旋轉方向。 （圖 1 及圖 2)

備註︰

• 按住捲髮鍵，直至聽到連續的嗶聲及一下卡嗒聲。 若您在最
後的音效指示前把手指移開捲髮鍵，不要再次按下。 放開頭
髮，並再試一次。 

• 產品可智能地識別頭髮已嚴重打結，並以連續的嗶聲和一下
卡嗒聲作為提示。 為保護您的頭髮免受熱力損害，產品將自
動關閉。

• 若頭髮被夾到，確保產品已關閉，先分段逐少拉出少量的髮
束，輕輕移開夾住的頭髮，直至放開所有頭髮。

5	 使用之後
1 關閉本產品並拔除插頭。
2 放置在耐熱表面上，直至捲棒冷卻。
3 存放在安全、乾爽而無塵的地方。 您亦可以用掛環 ( h ) 把

它掛起。

清潔與保養：

• 請使用濕布清潔本產品。
• （圖 5）把捲棒清潔配件 ( j ) 放入捲髮棒。 不斷旋轉以移

除殘留物。 
• 如要清洗清潔配件，可在流水下清洗，確保完全乾透才可再

次使用。  

6	 保養及服務	
如果您需要例如有關更換附件的資料或有疑問，請前往 Philips 
網站 www.philips.com 或聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心
（您會在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。 如果您的國家沒
有顧客服務中心，請前往當地的 Philips 經銷商。

الكاملة من  املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة  تهانينا لشرائكم هذا 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الدعم الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقباًل.  للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

• املاء. 	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن 
قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون 

التشغيل. متوقفاً عن 
• بالقرب 	 حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

من حوض االستحمام، أو ِمرّشة 
االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على ماء.
• الطاقة عن اجلهاز 	 دائماً بفصل  قم 

بعد االستخدام.
• تالًفا، يجب 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.

• ميكن استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال 	
الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق واألشخاص 
الذين يعانون من اختالل في القدرات اجلسدية أو 

احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة 
واملعرفة، في حال مت اإلشراف عليهم أو مت تزويدهم 

بإرشادات تتعلق باستخدام هذا اجلهاز بطريقة 
آمنة وفي حال كانوا يدركون اخملاطر التي قد 

يتعرضون لها. ال يجب أن يلعب األطفال باجلهاز. 
ال يجب أن يقوم األطفال بتنظيف اجلهاز أو 

دون اإلشراف عليهم.  صيانته من 
• التيار 	 بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

املتخّلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزوّد 
احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً 

بتيار تشغيل متخّلف مصنف ال يزيد عن 30 
املثّبت. أمبير. اطلب نصيحة  مللي 

• أن 	 بالكهرباء، تأكد من  قبل توصيل اجلهاز 
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• املبني في 	 ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 

هذا الدليل.
• أثناء توصيله 	 دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 

بالكهرباء.
• أو قطع ال 	 أبداً أي أكسسوارات  ال تستخدم 

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من 

هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	 انتظر حتى 
• إذ قد 	 أثناء استخدام اجلهاز  توخَّي احلذر الشديد 

يكون ساخنًا جًدا. امسكي اجلهاز من املقبض 
فقط إذ إن األجزاء األخرى قد تكون ساخنة، 

وتفادي أن يالمس البشرة.
• دائًما على سطح مستٍو وثابت 	 ضع اجلهاز 

ومقاوم للحرارة. يجب أال تالمس حجرة التجعيد 
السطح أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال.

• أجزاء 	 الرئيسي  الطاقة  تفادَ مالمسة سلك 
اجلهاز الساخنة.

• القابلة 	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض 
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أو 	 املثال مبنشفة  أبًدا )على سبيل  ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• السيراميك. قد 	 تتمّيز األسطوانة بغالف من 
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني. يجب استشارة املوزّع 
دائًما قبل استخدام اجلهاز على شعر مستعار. 

• إلى مركز خدمة معتمد 	 دائًما  إرجاع اجلهاز  يجب 
من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 

إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 
شديًدا على املستخدم. 

• أي من 	 داخل  تُدِخلي أجساًما معدنية  ال 
الفتحات لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	
باملأخذ دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة املعايير واألنظمة املطبقة املتعلقة بالتعرض للحقول 
الكهرومغناطيسية.

البيئة  

يشير هذا الرمز إلى أن املنتج يخضع لإلرشاد األوروبي EU/19/ 2012. يرجى 
االطالع على النظام احمللي املنفصل لتجميع املنتجات اإللكترونية والكهربائية. 

التزم بالقوانني احمللية واحرص على عدم التخلص من املنتج مع نفايات املنزل 
االعتيادية. يساعد التخلص من املنتجات القدمية بالطريقة الصحيحة على حماية 

البيئة وصحة األفراد من التبعات السلبية.

نظرة عامة  2
a حجرة التجعيد

b  زر التجعيد

c مفتاح اجتاه التجعيد

d إعداد وقت التجعيد

e إعداد درجة حرارة التجعيد

f مؤشر التشغيل

g زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

h  حلقة التعليق

i ملحق تقسيم الشعر

j ملحق لتنظيف األسطوانة

تجعيد الشعر  3
كيفية االستخدام:

قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة. 1

اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل   ) g ( لتشغيل اجلهاز. 2
تتم اإلشارة إلى وقت اإلحماء عبر مؤشر التشغيل الوامض ) f (. يكون اجلهاز جاهزًا  ↵

لالستخدام عندما يصبح املؤشر ثابًتا.

احلرارة املطلوبني ) e ( وفًقا للرسم  3 حددي وقت التجعيد ) d ( وإعداد درجة 
التوضيحي 1 أدناه.

تسريحة الشعر خصل ممّوجة  خصل ممّوجة منسدلة خصل مشدودة

إعداد احلرارة

 170
 درجة 
مئوية 

 190
 درجة 
مئوية 

 210
 درجات 
مئوية 

إعداد وقت التجعيد  8 ثواني 10 ثواني 12 ثانية

للرسم التوضيحي 2.  4 وفًقا   ) c ( حددي اجتاه التجعيد الذي تريدينه

يسار التبديل بني االجتاهني ميني

إلدخال خصلة الشعر بسهولة في حجرة التجعيد، عليك أوالً إدخال جزء من خصلة  5
الشعر في الفتحة في اجلزء اخللفي من اجلهاز. استخدمي خطوط الفتحة اخلارجية 

إلدخال خصلة الشعر في احلجرة.

دعي اجلهاز يثّبت خصلة الشعر. اضغطي باستمرار على زر التجعيد   ) b (. سيؤدي  6
ذلك إلى جتعيد خصلة الشعر تلقائًيا في احلجرة.

عندما يتم جتعيد الشعر بنجاح داخل احلجرة، سيتم إصدار إشارة صوتية واحدة بفواصل  ↵
زمنية منتظمة. إذا لم تسمعي أي إشارة صوتية وخصلة الشعر لم تتجعد بعد داخل 

احلجرة، أخرجي اخلصلة وحاولي إدخالها من جديد.

عندما تسمعني أربع إشارات صوتية متتالية يليها صوت طقطقة، ميكنك رفع إصبعك  7
عن زر التجعيد. حاولي إفالت خصلة الشعر ببطء ولطف من احلجرة.

كرري اخلطوات من 5 إلى 7 لتجعيد باقي اخلصل. 8

والنصائح التلميحات   4
• مشطي شعرك جيًدا لضمان إزالة أي تشابك قبل التجعيد	

• قّسمي شعرك إلى خصل. حاولي إبعاد باقي اخلصل عن فتحة حجرة التجعيد 	

• لتفادي تشابك الشعر، استخدمي اخلصل بحجم يتناسب مع فتحة ملحق تقسيم 	
الشعر

• ابدئي التجعيد من جهة الرأس اخللفية	

• التوضيحي 4 ( احرصي على عدم تواجد خصل فالتة بالقرب من فتحة حجرة 	 )الرسم 
التجعيد

• دوّري خصلة الشعر مرة واحدة لتسهيل إدخالها في فتحة حجرة التجعيد  	

• استخدمي خطوط الفتحة اخلارجية إلدخال الشعر داخل احلجرة	

• ضعي الفتحة في الشعر حيث تريدين أن يبدأ التجعيد. ال تضعيها قريًبا جًدا من فروة 	
الرأس

• يجب أن تكون خصل الشعر مشدودة عند إدخالها في فتحة حجرة التجعيد 	

• تتم اإلشارة إلى وقت اإلحماء من خالل مؤشر التشغيل الوامض. يكون اجلهاز جاهزًا 	
لالستخدام عندما يصبح املؤشر ثابًتا

• إذا كان شعرك طويالً و/أو إذا كنت تريدين احلصول على خصل مجّعدة مشدودة أكثر، 	
فعليك تقسيم شعرك إلى خصل بحجم أصغر

• للحصول على أنواع مختلفة من اخلصل املموجة والتسريحات، غّيري إعدادات درجات 	
التوضيحية 1 و 2( احلرارة و/أو إعدادات الوقت و/أو اجتاه التدوير. )الرسوم 

املالحظات:

• اضغطي باستمرار على زر التجعيد حتى تسمعي إشارات صوتية مستمرة يليها صوت 	
طقطقة. إذا رفعِت إصبعك عن زر التجعيد قبل سماع آخر إشارة صوتية، فال تضغطي 

على الزر من جديد. أخرجي خصلة الشعر وابدئي من جديد. 

• يحدد اجلهاز بطريقة ذكية متى يكون الشعر عالًقا بشدة داخل احلجرة، فُيطلق إشارات 	
صوتية مستمرة يليها صوت طقطقة لتنبيهك إلى الوضع. حلماية الشعر من الضرر 

الذي ينتج من احلرارة، سيتوقف اجلهاز عن التشغيل تلقائًيا.

• إذا علق الشعر داخل احلجرة، تأكدي من أن اجلهاز متوقف عن التشغيل ثم أخرجي الشعر 	
عبر سحب خصل صغيرة شيًئا فشيًئا حتى حترير كل الشعر العالق.

بعد االستخدام  5
قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه. 1

التجعيد. 2 تبرد حجرة  ضعي اجلهاز على سطح مقاوم للحرارة حتى 

احفظيه في مكان آمن وجاف خاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  3
.)  h ( التعليق
التنظيف والصيانة:

• نّظفي سطح اجلهاز بقطعة قماش رطبة.	

• التجعيد. 	 التوضيحي 5 ( أدخلي ملحق تنظيف األسطوانة ) j ( في حجرة  )الرسم 
أي ترسبات.  دوّريه باستمرار إلزالة 

• لتنظيف ملحق التنظيف، اغسليه حتت املياه اجلارية واتركيه لينشف كلًيا قبل 	
استخدامه من جديد.  

والخدمة  الضمان   6
إذا احتجت إلى معلومات حول استبدال ملحق ما مثالً أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة 

 Philips أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ www.philips.com على Philips موقع
في بلدك )ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية(. في حال عدم وجود مركز 

خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

دليل البدء السريع
حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي بخصلة  1

شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك. 2

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي من اجلهاز.  3

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )2(. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا داخل احلجرة.  4

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر  5
التجعيد قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من احلجرة. 6

الكاملة من  املنتج ومرحًبا بكم في عالم فيليبس! لالستفادة  تهانينا لشرائكم هذا 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل املنتج في ،Philips الدعم الذي تقدمه

هام  1
إليه مستقباًل.  للرجوع  دليل املستخدم بعناية قبل استخدام اجلهاز واحفظه  اقرأ 

• املاء. 	 بالقرب من  حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 
• عند استخدام هذا اجلهاز في احلمام، قم بفصل 	

الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن 
قربه من املاء يشكل خطراً حتى عندما يكون 

التشغيل. متوقفاً عن 
• بالقرب 	 حتذير: ال تستخدم هذا اجلهاز 

من حوض االستحمام، أو ِمرّشة 
االغتسال، أو املِغسلة أو أي أوعية 

أخرى حتتوي على ماء.
• الطاقة عن اجلهاز 	 دائماً بفصل  قم 

بعد االستخدام.
• تالًفا، يجب 	 الرئيسي  الطاقة  إذا كان سلك 

استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل 
أشخاص مؤهلني لتجنب أي خطر.

• ميكن استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال 	
الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق واألشخاص 
الذين يعانون من اختالل في القدرات اجلسدية أو 

احلسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم اخلبرة 
واملعرفة، في حال مت اإلشراف عليهم أو مت تزويدهم 

بإرشادات تتعلق باستخدام هذا اجلهاز بطريقة 
آمنة وفي حال كانوا يدركون اخملاطر التي قد 

يتعرضون لها. ال يجب أن يلعب األطفال باجلهاز. 
ال يجب أن يقوم األطفال بتنظيف اجلهاز أو 

دون اإلشراف عليهم.  صيانته من 
• التيار 	 بتركيب جهاز  حلماية إضافية، ننصحك 

املتخّلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزوّد 
احلمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوّداً 

بتيار تشغيل متخّلف مصنف ال يزيد عن 30 
املثّبت. أمبير. اطلب نصيحة  مللي 

• أن 	 بالكهرباء، تأكد من  قبل توصيل اجلهاز 
الفولتية املشار إليها على اجلهاز متوافقة مع 

الفولتية احمللية.
• املبني في 	 ال تستخدم اجلهاز ألي غرض آخر غير 

هذا الدليل.
• أثناء توصيله 	 دون مراقبة  تترك اجلهاز من  ال 

بالكهرباء.
• أو قطع ال 	 أبداً أي أكسسوارات  ال تستخدم 

توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة 
أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من 

هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
• الرئيسي حول اجلهاز.	 الطاقة  ال تقم بلف سلك 
• يبرد اجلهاز قبل تخزينه.	 انتظر حتى 
• إذ قد 	 أثناء استخدام اجلهاز  توخَّي احلذر الشديد 

يكون ساخنًا جًدا. امسكي اجلهاز من املقبض 
فقط إذ إن األجزاء األخرى قد تكون ساخنة، 

وتفادي أن يالمس البشرة.
• دائًما على سطح مستٍو وثابت 	 ضع اجلهاز 

ومقاوم للحرارة. يجب أال تالمس حجرة التجعيد 
السطح أو أي مواد أخرى قابلة لالشتعال.

• أجزاء 	 الرئيسي  الطاقة  تفادَ مالمسة سلك 
اجلهاز الساخنة.

• القابلة 	 واملواد  أبِق اجلهاز بعيًدا عن األغراض 
لالشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• أو 	 املثال مبنشفة  أبًدا )على سبيل  ال تغطِّ اجلهاز 
قطعة ثياب( عندما يكون ساخنًا. 

• ال تستخدم اجلهاز سوى على الشعر اجلاف. ال 	
تشّغل اجلهاز عندما تكون يداك مبللتني. 

• السيراميك. قد 	 تتمّيز األسطوانة بغالف من 
يتعرّض هذا الغالف للتلف مع مرور الوقت. إال أن 

ذلك ال يؤثر على أداء املنتج. 
• في حال استخدام اجلهاز على شعر مصبوغ، قد 	

يتلطخ اجلزء األسطواني. يجب استشارة املوزّع 
دائًما قبل استخدام اجلهاز على شعر مستعار. 

• إلى مركز خدمة معتمد 	 دائًما  إرجاع اجلهاز  يجب 
من Philips لفحصه أو إصالحه. قد يشكّل 

إصالحه من قبل أشخاص غير مؤهلني خطرًا 
شديًدا على املستخدم. 

• أي من 	 داخل  تُدِخلي أجساًما معدنية  ال 
الفتحات لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

• ال تسحبي السلك بعد االستخدام. امسكي 	
باملأخذ دائًما لفصل الطاقة عن اجلهاز.

 )EMF( احلقول الكهرومغناطيسية

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة املعايير واألنظمة املطبقة املتعلقة بالتعرض للحقول 
الكهرومغناطيسية.

البيئة  

يشير هذا الرمز إلى أن املنتج يخضع لإلرشاد األوروبي EU/19/ 2012. يرجى 
االطالع على النظام احمللي املنفصل لتجميع املنتجات اإللكترونية والكهربائية. 

التزم بالقوانني احمللية واحرص على عدم التخلص من املنتج مع نفايات املنزل 
االعتيادية. يساعد التخلص من املنتجات القدمية بالطريقة الصحيحة على حماية 

البيئة وصحة األفراد من التبعات السلبية.

نظرة عامة  2
a حجرة التجعيد

b  زر التجعيد

c مفتاح اجتاه التجعيد

d إعداد وقت التجعيد

e إعداد درجة حرارة التجعيد

f مؤشر التشغيل

g زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

h  حلقة التعليق

i ملحق تقسيم الشعر

j ملحق لتنظيف األسطوانة

تجعيد الشعر  3
كيفية االستخدام:

قم بتوصيل مأخذ التوصيل مبقبس وحدة تزويد بالطاقة. 1

اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل   ) g ( لتشغيل اجلهاز. 2
تتم اإلشارة إلى وقت اإلحماء عبر مؤشر التشغيل الوامض ) f (. يكون اجلهاز جاهزًا  ↵

لالستخدام عندما يصبح املؤشر ثابًتا.

احلرارة املطلوبني ) e ( وفًقا للرسم  3 حددي وقت التجعيد ) d ( وإعداد درجة 
التوضيحي 1 أدناه.

تسريحة الشعر خصل ممّوجة  خصل ممّوجة منسدلة خصل مشدودة

إعداد احلرارة

 170
 درجة 
مئوية 

 190
 درجة 
مئوية 

 210
 درجات 
مئوية 

إعداد وقت التجعيد  8 ثواني 10 ثواني 12 ثانية

للرسم التوضيحي 2.  4 وفًقا   ) c ( حددي اجتاه التجعيد الذي تريدينه

يسار التبديل بني االجتاهني ميني

إلدخال خصلة الشعر بسهولة في حجرة التجعيد، عليك أوالً إدخال جزء من خصلة  5
الشعر في الفتحة في اجلزء اخللفي من اجلهاز. استخدمي خطوط الفتحة اخلارجية 

إلدخال خصلة الشعر في احلجرة.

دعي اجلهاز يثّبت خصلة الشعر. اضغطي باستمرار على زر التجعيد   ) b (. سيؤدي  6
ذلك إلى جتعيد خصلة الشعر تلقائًيا في احلجرة.

عندما يتم جتعيد الشعر بنجاح داخل احلجرة، سيتم إصدار إشارة صوتية واحدة بفواصل  ↵
زمنية منتظمة. إذا لم تسمعي أي إشارة صوتية وخصلة الشعر لم تتجعد بعد داخل 

احلجرة، أخرجي اخلصلة وحاولي إدخالها من جديد.

عندما تسمعني أربع إشارات صوتية متتالية يليها صوت طقطقة، ميكنك رفع إصبعك  7
عن زر التجعيد. حاولي إفالت خصلة الشعر ببطء ولطف من احلجرة.

كرري اخلطوات من 5 إلى 7 لتجعيد باقي اخلصل. 8

والنصائح التلميحات   4
• مشطي شعرك جيًدا لضمان إزالة أي تشابك قبل التجعيد	

• قّسمي شعرك إلى خصل. حاولي إبعاد باقي اخلصل عن فتحة حجرة التجعيد 	

• لتفادي تشابك الشعر، استخدمي اخلصل بحجم يتناسب مع فتحة ملحق تقسيم 	
الشعر

• ابدئي التجعيد من جهة الرأس اخللفية	

• التوضيحي 4 ( احرصي على عدم تواجد خصل فالتة بالقرب من فتحة حجرة 	 )الرسم 
التجعيد

• دوّري خصلة الشعر مرة واحدة لتسهيل إدخالها في فتحة حجرة التجعيد  	

• استخدمي خطوط الفتحة اخلارجية إلدخال الشعر داخل احلجرة	

• ضعي الفتحة في الشعر حيث تريدين أن يبدأ التجعيد. ال تضعيها قريًبا جًدا من فروة 	
الرأس

• يجب أن تكون خصل الشعر مشدودة عند إدخالها في فتحة حجرة التجعيد 	

• تتم اإلشارة إلى وقت اإلحماء من خالل مؤشر التشغيل الوامض. يكون اجلهاز جاهزًا 	
لالستخدام عندما يصبح املؤشر ثابًتا

• إذا كان شعرك طويالً و/أو إذا كنت تريدين احلصول على خصل مجّعدة مشدودة أكثر، 	
فعليك تقسيم شعرك إلى خصل بحجم أصغر

• للحصول على أنواع مختلفة من اخلصل املموجة والتسريحات، غّيري إعدادات درجات 	
التوضيحية 1 و 2( احلرارة و/أو إعدادات الوقت و/أو اجتاه التدوير. )الرسوم 

املالحظات:

• اضغطي باستمرار على زر التجعيد حتى تسمعي إشارات صوتية مستمرة يليها صوت 	
طقطقة. إذا رفعِت إصبعك عن زر التجعيد قبل سماع آخر إشارة صوتية، فال تضغطي 

على الزر من جديد. أخرجي خصلة الشعر وابدئي من جديد. 

• يحدد اجلهاز بطريقة ذكية متى يكون الشعر عالًقا بشدة داخل احلجرة، فُيطلق إشارات 	
صوتية مستمرة يليها صوت طقطقة لتنبيهك إلى الوضع. حلماية الشعر من الضرر 

الذي ينتج من احلرارة، سيتوقف اجلهاز عن التشغيل تلقائًيا.

• إذا علق الشعر داخل احلجرة، تأكدي من أن اجلهاز متوقف عن التشغيل ثم أخرجي الشعر 	
عبر سحب خصل صغيرة شيًئا فشيًئا حتى حترير كل الشعر العالق.

بعد االستخدام  5
قم بإيقاف تشغيل اجلهاز وبفصل الطاقة عنه. 1

التجعيد. 2 تبرد حجرة  ضعي اجلهاز على سطح مقاوم للحرارة حتى 

احفظيه في مكان آمن وجاف خاٍل من الغبار. ميكنك أيًضا تعليقه بواسطة حلقة  3
.)  h ( التعليق
التنظيف والصيانة:

• نّظفي سطح اجلهاز بقطعة قماش رطبة.	

• التجعيد. 	 التوضيحي 5 ( أدخلي ملحق تنظيف األسطوانة ) j ( في حجرة  )الرسم 
أي ترسبات.  دوّريه باستمرار إلزالة 

• لتنظيف ملحق التنظيف، اغسليه حتت املياه اجلارية واتركيه لينشف كلًيا قبل 	
استخدامه من جديد.  

والخدمة  الضمان   6
إذا احتجت إلى معلومات حول استبدال ملحق ما مثالً أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة 

 Philips أو االتصال مبركز خدمة املستهلك التابع لـ www.philips.com على Philips موقع
في بلدك )ميكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العاملية(. في حال عدم وجود مركز 

خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.

دليل البدء السريع
حددي حجم خصلة الشعر عبر استخدام ملحق تقسيم الشعر. ابدئي بخصلة  1

شعر يتراوح عرضها ما بني 2 و3 سم. 

امسكي اجلهاز عموديًا بحيث تكون اجلهة األمامية منه مواجهة لرأسك. 2

أدخلي خصلة الشعر في حجرة التجعيد بدًءا من اجلزء اخللفي من اجلهاز.  3

اضغطي باستمرار على زر التجعيد )2(. ستلّتف خصلة الشعر تلقائًيا داخل احلجرة.  4

ستسمعني إشارات صوتية بفواصل زمنية منتظمة أثناء جتعيد الشعر. ال حترري زر  5
التجعيد قبل أن تسمعي صوت "طقطقة". 

إرفعي إصبعك عن زر التجعيد وأبعدي املنتج عنك إلخراج خصلة الشعر من احلجرة. 6

تبریک می  این محصول  برای خرید  Philips خوش آمدید. به شما  دنیای محصوالت  به 
 گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات 

دارید.  نزد خود نگه  بعدی 

• هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده 	
نکنید. 

• اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید، 	
پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از 
دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی 

اگر خاموش باشد.
• هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان 	

حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی 
آب استفاده نکنید.

• همیشه آن را پس از استفاده از پریز 	
بکشید.

• درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای 	
جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد مرکز خدماتی یا 

اشخاص متخصص مجاز تعویض کنید.
• کودکان باالی 8 سال و افرادی که از توانایی 	

جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا 
جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها 

یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از 
خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. 

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. متیز کردن و 
مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون 

نظارت اجنام شود. 
• برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می 	

شود که یک وسیله جریان مانده )RCD( را در 
مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان 

کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی 
آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر با فرد 

نصب کننده وسیله مشورت کنید.
• قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید 	

که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق 
محلی شما مطابقت داشته باشد.

• از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده 	
شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

• وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها 	
نکنید.

• هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا 	
لوازمی که Philips آن ها را توصیه منی کند 
استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا 

قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از 
درجه اعتبار ساقط می شود.

• سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.	
• قبل از جمع آوری دستگاه، صبر کنید تا خنک 	

شود.
• هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون 	

ممکن است بیش از حد داغ باشد. فقط دسته را 
بگیرید چون بقیه قسمت ها ممکن است داغ 
باشند و نباید با پوست شما متاس پیدا کنند.

• همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و 	
مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. محفظه فرزن داغ 
است و هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد 

قابل اشتعال قرار گیرد.
• از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه 	

جلوگیری کنید.
• وقتی دستگاه روشن است، آن را دور از اشیاء و 	

مواد قابل اشتعال نگهدارید.
• هرگز وقتی دستگاه داغ است، آن را با چیزی 	

پارچه( نپوشانید.  یا  )مانند حوله 
• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	

کنید. از دستگاه با دست خیس استفاده 
نکنید. 

• لوله دارای یک روکش سرامیکی تیتانیومی است. 	
این روکش ممکن است در طول زمان ساییده شود. 

هرچند، این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه 
ندارد. 

• اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، 	
لوله ممکن است لکه شود. قبل از استفاده برای 
موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. تعمیر توسط افراد 
غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین 

باشد. 
• اشیاء فلزی را در روزنه های هوا وارد نکنید. چون 	

احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی 
مطابقت دارد.

محیط زیست  

این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین محلی 
عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. دور انداخنت 
صحیح محصوالت کهنه، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان 

جلوگیری می کند.

نمای کلی دستگاه  2
a محفظه فرزن

b  دکمه فرزن

c کلید جهت فر

d تنظیم زمان فر زدن

e تنظیم دمای فر زدن

f نشانگر روشن بودن دستگاه

g دکمه روشن/خاموش

h  حلقه آویز

i وسیله تقسیم موها

j وسیله متیز کردن لوله

زدن موها فر   3
نحوه استفاده:

دوشاخه را به پریز برق بزنید. 1

تا دستگاه روشن شود. 2 دکمه روشن/خاموش    ) g (را فشار دهید 
داده می شود. وقتی  ↵ زمان داغ شدن با نشانگر چشمک زن روشن شدن ) f ( نشان 

نشانگر ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

بر طبق شکل 1 در زیر انتخاب کنید. 3 ) e ( را  زمان فر مورد نظر ) d ( و تنظیم دما 

مدل مو فر موجی  فر باز فر ریز

تنظیم دما  ºC 170  ºC 190  ºC 210

تنظیم زمان فر زدن   8 sec  10 sec  12 sec

شکل 2 انتخاب کنید. 4 طبق  بر  را  جهت فر مورد نظر ) c ( خود 

چپ دو طرفه راست

برای آن که موها به آسانی در محفظه فر قرار بگیرند، اول قسمتی از دسته مو را در حفره  5
پشت دستگاه وارد کنید. برای هدایت دسته مو به داخل محفظه، از برآمدگی های حفره 

استفاده کنید.

 اجازه دهید دستگاه دسته مو را در خود نگهدارد. دکمه فرزن 6
وارد  و نگهدارید، دسته مو به طور خودکار به محفظه  داده      ) b (را فشار 

می شود.
وقتی دسته مو در داخل محفظه پیچیده شد، یک صدای بوق با فواصل منظم  ↵

می شنوید. اگر صدای بوقی نشنیدید و موهای درون محفظه هنوز فر نشده اند، موها را 
خارج کرده و دوباره وارد کنید.

وقتی چهار بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک شنیدید، می توانید انگشت خود را از  7
روی دکمه فرزن بردارید. به تدریج و آرام موهایتان را از محفظه خارج کنید.

مراحل 5 تا 7 را برای بقیه موها تکرار کنید. 8

ترفندها و  نکات   4
• قبل از فر زدن، موها را کامل شانه کنید به طوری که هیچ گره ای در موها وجود نداشته 	

باشد

• موها را به چند قسمت تقسیم کنید. موهای بی استفاده را دور از حفره محفظه فرزن 	
قرار دهید 

• برای آنکه گره ای در موها ایجاد نشود، مقدار مناسبی موها را در حفره وسیله تقسیم 	
موها قرار دهید

• از پشت سر شروع به فر زدن موها کنید	

• 4 ( مطمئن شوید هیچ موی رها شده ای در اطراف حفره محفظه فرزن قرار 	 )شکل 
نداشته باشد

• یک بار موها را بپیچانید تا قرار دادن آن دسته از مو در حفره محفظه فرزن آسان تر شود  	

• از برآمدگی های دو طرف حفره برای هدایت مو به داخل محفظه استفاده کنید	

• حفره را جلوی موهایی قرار دهید که می خواهید فر زدن از آجنا شروع شود. آن را خیلی 	
نزدیک به پوست سر قرار ندهید

• وقتی دسته مو را در حفره محفظه فرزن وارد می کنید، دسته مو را محکم بگیرید 	

• زمان گرم شدن با چشمک زدن نشانگر روشن شدن نشان داده می شود. وقتی نشانگر 	
ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

• برای موهای بلند و/یا برای داشنت فرهای مشخص، دسته کمتری از موها را بگیرید	

• برای داشنت انواع مختلف فرها و مدل ها، تنظیمات دما، تنظیمات زمان و/یا جهت چرخش 	
)2 1 و شکل  را تغییر دهید. )شکل 

نکات مهم:

• دکمه فرزن را فشار داده و نگهدارید تا وقتی صدای بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک 	
بشنوید. اگر قبل از آخرین صدا، انگشت خود را از روی دکمه فرزن برداشتید، دوباره آن را 

فشار ندهید. مو را خارج کرده و دوباره شروع کنید. 

• دستگاه هوشمند است و گیر کردن مو را تشخیص داده و با چند بوق متوالی و یک 	
صدای کلیک به شما هشدار می دهد. برای حفاظت از موها در برابر حرارت، دستگاه به 

طور خودکار خاموش می شود.

• اگر موها گیر کرد، بررسی کنید دستگاه خاموش باشد و آرام موی گیر کرده را به صورت 	
دسته های باریک و قسمت به قسمت بیرون بکشید تا وقتی همه مو آزاد شود.

از استفاده پس   5
دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید. 1

تا محفظه فرزن خنک شود. 2 برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن 

سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با  3
حلقه ) h ( آویزان کنید.
متیز کردن و مراقبت از دستگاه:

• سطوح دستگاه را با استفاده از یک دستمال مرطوب متیز کنید.	

• بار 	 را چند  وارد کنید. آن  در محفظه فرزن  ) j ( را  لوله  5 ( وسیله متیز کردن  )شکل 
بیاید.  بیرون  تا پس مانده ها  بچرخانید 

• برای متیز کردن وسیله جانبی متیز کردن، آن را زیر شیر آب بشویید و قبل از آنکه دوباره آن را 	
استفاده کنید اجازه دهید خشک شود.  

از فروش  ضمانت و خدمات پس   6
برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس 

Philips در کشور خود  از فروش  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 
متاس بگیرید )برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 

نامه مراجعه کنید(. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به 
فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

راهنمای شروع به کار سریع
مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته موی 3-2  1

سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر شما باشد. 2

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید.  3

دکمه فرزن )2( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در محفظه جمع  4
می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید،  5
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه خارج شود. 6

تبریک می  این محصول  برای خرید  Philips خوش آمدید. به شما  دنیای محصوالت  به 
 گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات 

دارید.  نزد خود نگه  بعدی 

• هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده 	
نکنید. 

• اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید، 	
پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از 
دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی 

اگر خاموش باشد.
• هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان 	

حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی 
آب استفاده نکنید.

• همیشه آن را پس از استفاده از پریز 	
بکشید.

• درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای 	
جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد مرکز خدماتی یا 

اشخاص متخصص مجاز تعویض کنید.
• کودکان باالی 8 سال و افرادی که از توانایی 	

جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا 
جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها 

یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از 
خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. 

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. متیز کردن و 
مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون 

نظارت اجنام شود. 
• برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می 	

شود که یک وسیله جریان مانده )RCD( را در 
مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان 

کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی 
آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر با فرد 

نصب کننده وسیله مشورت کنید.
• قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید 	

که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق 
محلی شما مطابقت داشته باشد.

• از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده 	
شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

• وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها 	
نکنید.

• هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا 	
لوازمی که Philips آن ها را توصیه منی کند 
استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا 

قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از 
درجه اعتبار ساقط می شود.

• سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.	
• قبل از جمع آوری دستگاه، صبر کنید تا خنک 	

شود.
• هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون 	

ممکن است بیش از حد داغ باشد. فقط دسته را 
بگیرید چون بقیه قسمت ها ممکن است داغ 
باشند و نباید با پوست شما متاس پیدا کنند.

• همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و 	
مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. محفظه فرزن داغ 
است و هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد 

قابل اشتعال قرار گیرد.
• از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه 	

جلوگیری کنید.
• وقتی دستگاه روشن است، آن را دور از اشیاء و 	

مواد قابل اشتعال نگهدارید.
• هرگز وقتی دستگاه داغ است، آن را با چیزی 	

پارچه( نپوشانید.  یا  )مانند حوله 
• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	

کنید. از دستگاه با دست خیس استفاده 
نکنید. 

• لوله دارای یک روکش سرامیکی تیتانیومی است. 	
این روکش ممکن است در طول زمان ساییده شود. 

هرچند، این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه 
ندارد. 

• اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، 	
لوله ممکن است لکه شود. قبل از استفاده برای 
موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. تعمیر توسط افراد 
غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین 

باشد. 
• اشیاء فلزی را در روزنه های هوا وارد نکنید. چون 	

احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی 
مطابقت دارد.

محیط زیست  

این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین محلی 
عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. دور انداخنت 
صحیح محصوالت کهنه، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان 

جلوگیری می کند.

نمای کلی دستگاه  2
a محفظه فرزن

b  دکمه فرزن

c کلید جهت فر

d تنظیم زمان فر زدن

e تنظیم دمای فر زدن

f نشانگر روشن بودن دستگاه

g دکمه روشن/خاموش

h  حلقه آویز

i وسیله تقسیم موها

j وسیله متیز کردن لوله

زدن موها فر   3
نحوه استفاده:

دوشاخه را به پریز برق بزنید. 1

تا دستگاه روشن شود. 2 دکمه روشن/خاموش    ) g (را فشار دهید 
داده می شود. وقتی  ↵ زمان داغ شدن با نشانگر چشمک زن روشن شدن ) f ( نشان 

نشانگر ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

بر طبق شکل 1 در زیر انتخاب کنید. 3 ) e ( را  زمان فر مورد نظر ) d ( و تنظیم دما 

مدل مو فر موجی  فر باز فر ریز

تنظیم دما  ºC 170  ºC 190  ºC 210

تنظیم زمان فر زدن   8 sec  10 sec  12 sec

شکل 2 انتخاب کنید. 4 طبق  بر  را  جهت فر مورد نظر ) c ( خود 

چپ دو طرفه راست

برای آن که موها به آسانی در محفظه فر قرار بگیرند، اول قسمتی از دسته مو را در حفره  5
پشت دستگاه وارد کنید. برای هدایت دسته مو به داخل محفظه، از برآمدگی های حفره 

استفاده کنید.

 اجازه دهید دستگاه دسته مو را در خود نگهدارد. دکمه فرزن 6
وارد  و نگهدارید، دسته مو به طور خودکار به محفظه  داده      ) b (را فشار 

می شود.
وقتی دسته مو در داخل محفظه پیچیده شد، یک صدای بوق با فواصل منظم  ↵

می شنوید. اگر صدای بوقی نشنیدید و موهای درون محفظه هنوز فر نشده اند، موها را 
خارج کرده و دوباره وارد کنید.

وقتی چهار بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک شنیدید، می توانید انگشت خود را از  7
روی دکمه فرزن بردارید. به تدریج و آرام موهایتان را از محفظه خارج کنید.

مراحل 5 تا 7 را برای بقیه موها تکرار کنید. 8

ترفندها و  نکات   4
• قبل از فر زدن، موها را کامل شانه کنید به طوری که هیچ گره ای در موها وجود نداشته 	

باشد

• موها را به چند قسمت تقسیم کنید. موهای بی استفاده را دور از حفره محفظه فرزن 	
قرار دهید 

• برای آنکه گره ای در موها ایجاد نشود، مقدار مناسبی موها را در حفره وسیله تقسیم 	
موها قرار دهید

• از پشت سر شروع به فر زدن موها کنید	

• 4 ( مطمئن شوید هیچ موی رها شده ای در اطراف حفره محفظه فرزن قرار 	 )شکل 
نداشته باشد

• یک بار موها را بپیچانید تا قرار دادن آن دسته از مو در حفره محفظه فرزن آسان تر شود  	

• از برآمدگی های دو طرف حفره برای هدایت مو به داخل محفظه استفاده کنید	

• حفره را جلوی موهایی قرار دهید که می خواهید فر زدن از آجنا شروع شود. آن را خیلی 	
نزدیک به پوست سر قرار ندهید

• وقتی دسته مو را در حفره محفظه فرزن وارد می کنید، دسته مو را محکم بگیرید 	

• زمان گرم شدن با چشمک زدن نشانگر روشن شدن نشان داده می شود. وقتی نشانگر 	
ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

• برای موهای بلند و/یا برای داشنت فرهای مشخص، دسته کمتری از موها را بگیرید	

• برای داشنت انواع مختلف فرها و مدل ها، تنظیمات دما، تنظیمات زمان و/یا جهت چرخش 	
)2 1 و شکل  را تغییر دهید. )شکل 

نکات مهم:

• دکمه فرزن را فشار داده و نگهدارید تا وقتی صدای بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک 	
بشنوید. اگر قبل از آخرین صدا، انگشت خود را از روی دکمه فرزن برداشتید، دوباره آن را 

فشار ندهید. مو را خارج کرده و دوباره شروع کنید. 

• دستگاه هوشمند است و گیر کردن مو را تشخیص داده و با چند بوق متوالی و یک 	
صدای کلیک به شما هشدار می دهد. برای حفاظت از موها در برابر حرارت، دستگاه به 

طور خودکار خاموش می شود.

• اگر موها گیر کرد، بررسی کنید دستگاه خاموش باشد و آرام موی گیر کرده را به صورت 	
دسته های باریک و قسمت به قسمت بیرون بکشید تا وقتی همه مو آزاد شود.

از استفاده پس   5
دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید. 1

تا محفظه فرزن خنک شود. 2 برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن 

سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با  3
حلقه ) h ( آویزان کنید.
متیز کردن و مراقبت از دستگاه:

• سطوح دستگاه را با استفاده از یک دستمال مرطوب متیز کنید.	

• بار 	 را چند  وارد کنید. آن  در محفظه فرزن  ) j ( را  لوله  5 ( وسیله متیز کردن  )شکل 
بیاید.  بیرون  تا پس مانده ها  بچرخانید 

• برای متیز کردن وسیله جانبی متیز کردن، آن را زیر شیر آب بشویید و قبل از آنکه دوباره آن را 	
استفاده کنید اجازه دهید خشک شود.  

از فروش  ضمانت و خدمات پس   6
برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس 

Philips در کشور خود  از فروش  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 
متاس بگیرید )برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 

نامه مراجعه کنید(. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به 
فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

راهنمای شروع به کار سریع
مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته موی 3-2  1

سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر شما باشد. 2

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید.  3

دکمه فرزن )2( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در محفظه جمع  4
می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید،  5
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه خارج شود. 6

تبریک می  این محصول  برای خرید  Philips خوش آمدید. به شما  دنیای محصوالت  به 
 گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips، دستگاه خود را در سایت 

نام کنید. www.philips.com/welcome ثبت 

مهم  1
قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات 

دارید.  نزد خود نگه  بعدی 

• هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده 	
نکنید. 

• اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید، 	
پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از 
دستگاه در نزدیکی آب خطرآفرین است، حتی 

اگر خاموش باشد.
• هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان 	

حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی 
آب استفاده نکنید.

• همیشه آن را پس از استفاده از پریز 	
بکشید.

• درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای 	
جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد مرکز خدماتی یا 

اشخاص متخصص مجاز تعویض کنید.
• کودکان باالی 8 سال و افرادی که از توانایی 	

جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا 
جتربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها 

یا آموخنت استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از 
خطرات ممکن، از دستگاه استفاده کنند. 

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. متیز کردن و 
مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون 

نظارت اجنام شود. 
• برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می 	

شود که یک وسیله جریان مانده )RCD( را در 
مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان 

کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی 
آمپر بیشتر باشد. برای اطالعات بیشتر با فرد 

نصب کننده وسیله مشورت کنید.
• قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید 	

که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق 
محلی شما مطابقت داشته باشد.

• از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده 	
شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

• وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها 	
نکنید.

• هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا 	
لوازمی که Philips آن ها را توصیه منی کند 
استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا 

قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از 
درجه اعتبار ساقط می شود.

• سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.	
• قبل از جمع آوری دستگاه، صبر کنید تا خنک 	

شود.
• هنگام کار با دستگاه بسیار دقت کنید چون 	

ممکن است بیش از حد داغ باشد. فقط دسته را 
بگیرید چون بقیه قسمت ها ممکن است داغ 
باشند و نباید با پوست شما متاس پیدا کنند.

• همیشه دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و 	
مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. محفظه فرزن داغ 
است و هرگز نباید در متاس با سطح یا سایر مواد 

قابل اشتعال قرار گیرد.
• از متاس سیم برق با قطعات داغ دستگاه 	

جلوگیری کنید.
• وقتی دستگاه روشن است، آن را دور از اشیاء و 	

مواد قابل اشتعال نگهدارید.
• هرگز وقتی دستگاه داغ است، آن را با چیزی 	

پارچه( نپوشانید.  یا  )مانند حوله 
• از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده 	

کنید. از دستگاه با دست خیس استفاده 
نکنید. 

• لوله دارای یک روکش سرامیکی تیتانیومی است. 	
این روکش ممکن است در طول زمان ساییده شود. 

هرچند، این مسئله تاثیری در کارایی دستگاه 
ندارد. 

• اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، 	
لوله ممکن است لکه شود. قبل از استفاده برای 
موی مصنوعی، با فروشنده مو مشورت کنید. 

• همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز 	
خدماتی مجاز Philips ببرید. تعمیر توسط افراد 
غیرمجاز ممکن است برای کاربر بسیار خطرآفرین 

باشد. 
• اشیاء فلزی را در روزنه های هوا وارد نکنید. چون 	

احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
• بعد از استفاده دوشاخه برق را با یک دست از پریز 	

نکشید. ابتدا پریز را با دست نگهدارید و سپس 
دوشاخه را بیرون بیاورید.

 )EMF( میدان الکترومغناطیسی

این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکترومغناطیسی 
مطابقت دارد.

محیط زیست  

این عالمت بر روی محصول نشان می دهد که محصول حتت پوشش مصوبه 
اروپایی EU/19/ 2012 قرار دارد. لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری 

جداگانه محصوالت الکتریکی و الکترونیکی مطلع باشید. بر طبق قوانین محلی 
عمل کرده و محصوالت خود را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید. دور انداخنت 
صحیح محصوالت کهنه، از تاثیرات منفی بر روی محیط زیست و سالمت انسان 

جلوگیری می کند.

نمای کلی دستگاه  2
a محفظه فرزن

b  دکمه فرزن

c کلید جهت فر

d تنظیم زمان فر زدن

e تنظیم دمای فر زدن

f نشانگر روشن بودن دستگاه

g دکمه روشن/خاموش

h  حلقه آویز

i وسیله تقسیم موها

j وسیله متیز کردن لوله

زدن موها فر   3
نحوه استفاده:

دوشاخه را به پریز برق بزنید. 1

تا دستگاه روشن شود. 2 دکمه روشن/خاموش    ) g (را فشار دهید 
داده می شود. وقتی  ↵ زمان داغ شدن با نشانگر چشمک زن روشن شدن ) f ( نشان 

نشانگر ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

بر طبق شکل 1 در زیر انتخاب کنید. 3 ) e ( را  زمان فر مورد نظر ) d ( و تنظیم دما 

مدل مو فر موجی  فر باز فر ریز

تنظیم دما  ºC 170  ºC 190  ºC 210

تنظیم زمان فر زدن   8 sec  10 sec  12 sec

شکل 2 انتخاب کنید. 4 طبق  بر  را  جهت فر مورد نظر ) c ( خود 

چپ دو طرفه راست

برای آن که موها به آسانی در محفظه فر قرار بگیرند، اول قسمتی از دسته مو را در حفره  5
پشت دستگاه وارد کنید. برای هدایت دسته مو به داخل محفظه، از برآمدگی های حفره 

استفاده کنید.

 اجازه دهید دستگاه دسته مو را در خود نگهدارد. دکمه فرزن 6
وارد  و نگهدارید، دسته مو به طور خودکار به محفظه  داده      ) b (را فشار 

می شود.
وقتی دسته مو در داخل محفظه پیچیده شد، یک صدای بوق با فواصل منظم  ↵

می شنوید. اگر صدای بوقی نشنیدید و موهای درون محفظه هنوز فر نشده اند، موها را 
خارج کرده و دوباره وارد کنید.

وقتی چهار بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک شنیدید، می توانید انگشت خود را از  7
روی دکمه فرزن بردارید. به تدریج و آرام موهایتان را از محفظه خارج کنید.

مراحل 5 تا 7 را برای بقیه موها تکرار کنید. 8

ترفندها و  نکات   4
• قبل از فر زدن، موها را کامل شانه کنید به طوری که هیچ گره ای در موها وجود نداشته 	

باشد

• موها را به چند قسمت تقسیم کنید. موهای بی استفاده را دور از حفره محفظه فرزن 	
قرار دهید 

• برای آنکه گره ای در موها ایجاد نشود، مقدار مناسبی موها را در حفره وسیله تقسیم 	
موها قرار دهید

• از پشت سر شروع به فر زدن موها کنید	

• 4 ( مطمئن شوید هیچ موی رها شده ای در اطراف حفره محفظه فرزن قرار 	 )شکل 
نداشته باشد

• یک بار موها را بپیچانید تا قرار دادن آن دسته از مو در حفره محفظه فرزن آسان تر شود  	

• از برآمدگی های دو طرف حفره برای هدایت مو به داخل محفظه استفاده کنید	

• حفره را جلوی موهایی قرار دهید که می خواهید فر زدن از آجنا شروع شود. آن را خیلی 	
نزدیک به پوست سر قرار ندهید

• وقتی دسته مو را در حفره محفظه فرزن وارد می کنید، دسته مو را محکم بگیرید 	

• زمان گرم شدن با چشمک زدن نشانگر روشن شدن نشان داده می شود. وقتی نشانگر 	
ثابت روشن می ماند یعنی دستگاه برای استفاده آماده است.

• برای موهای بلند و/یا برای داشنت فرهای مشخص، دسته کمتری از موها را بگیرید	

• برای داشنت انواع مختلف فرها و مدل ها، تنظیمات دما، تنظیمات زمان و/یا جهت چرخش 	
)2 1 و شکل  را تغییر دهید. )شکل 

نکات مهم:

• دکمه فرزن را فشار داده و نگهدارید تا وقتی صدای بوق متوالی و سپس یک صدای کلیک 	
بشنوید. اگر قبل از آخرین صدا، انگشت خود را از روی دکمه فرزن برداشتید، دوباره آن را 

فشار ندهید. مو را خارج کرده و دوباره شروع کنید. 

• دستگاه هوشمند است و گیر کردن مو را تشخیص داده و با چند بوق متوالی و یک 	
صدای کلیک به شما هشدار می دهد. برای حفاظت از موها در برابر حرارت، دستگاه به 

طور خودکار خاموش می شود.

• اگر موها گیر کرد، بررسی کنید دستگاه خاموش باشد و آرام موی گیر کرده را به صورت 	
دسته های باریک و قسمت به قسمت بیرون بکشید تا وقتی همه مو آزاد شود.

از استفاده پس   5
دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید. 1

تا محفظه فرزن خنک شود. 2 برابر حرارت قرار دهید  در  روی یک سطح مقاوم  را  آن 

سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با  3
حلقه ) h ( آویزان کنید.
متیز کردن و مراقبت از دستگاه:

• سطوح دستگاه را با استفاده از یک دستمال مرطوب متیز کنید.	

• بار 	 را چند  وارد کنید. آن  در محفظه فرزن  ) j ( را  لوله  5 ( وسیله متیز کردن  )شکل 
بیاید.  بیرون  تا پس مانده ها  بچرخانید 

• برای متیز کردن وسیله جانبی متیز کردن، آن را زیر شیر آب بشویید و قبل از آنکه دوباره آن را 	
استفاده کنید اجازه دهید خشک شود.  

از فروش  ضمانت و خدمات پس   6
برای کسب اطالعات مثال برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس 

Philips در کشور خود  از فروش  با مرکز خدمات پس  یا  www.philips.com بازدید فرمایید 
متاس بگیرید )برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت 

نامه مراجعه کنید(. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به 
فروشنده دستگاه خود مراجعه منایید.

راهنمای شروع به کار سریع
مقدار موها را با استفاده از وسیله تقسیم مو مشخص کنید. با دسته موی 3-2  1

سانتیمتری شروع کنید. 

دستگاه را به صورت عمودی نگهدارید به طوری که جلوی آن به طرف سر شما باشد. 2

مو را از پشت دستگاه وارد محفظه فرزن کنید.  3

دکمه فرزن )2( را فشار داده و نگهدارید. دسته مو به طور خودکار در محفظه جمع  4
می شود. 

پس از تکمیل، دستگاه با فواصل منظم بوق می زند. تا وقتی صدای "کلیک" را نشنیدید،  5
دکمه فرزن را رها نکنید. 

انگشت خود را از روی دکمه بردارید و دستگاه را دور کنید تا موها از محفظه خارج شود. 6


